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 سیستم ھای خود مختار
، سیستم ھایی ھستند کھ توانایی انجام فعالیت ھا را بدون )Autonomous System( سیستم ھای خود مختار   

  وابستگی بھ عوامل خارجی دارا ھستند.
 Ripe.netد. دار ASد، نیاز بھ یک عدد بھ فضای اینترنت متصل شومستقیم د کھ می خواھ ISPھر سازمان و    

 خاورمیانھ است. وپایی وبھ کشورھای ار ASNمسئول دادن ، IANA/ICANNاز زیرمجموعھ 

برای  64511تا  1از  خود رزرو کرده است:  ASرا برای  65536و  0 دو عدد ،IANA/ICANNسازمان    

Public ASرا برای  65535تا  64512از  و برای سند نویسی 65511تا  64512 ، ازPrivate AS  انتخاب کرده

از  Interdomain Routingیا  ASو برای ارتباط با چند  روتینگبرای   IGPاز می توان  ASاست. در داخل ھر 

EGP )Exterior Gateway Protocol تنھا کرد. ) استفاده BGP  می تواند  استپروتکل داینامیک روتینگ  یککھ

  قرار گیرد.استفاده  د موردمی توان ھم Static Route. ھرچند کھ مسیریابی کند ASدر چند 

BGP )Boarder Gateway Protocol( 

یا در مسیریابی بین  و سایر انجام می شود و EIGRP،IBGP ،OSPF ،RIPھایی مانند  AS در روترھا یا درروتینگ 

مقالھ بھ شرح  است کھ این BGPروتینگ پروتکل ھا در فضای اینترنت  یکی از مھم ترین. استEBGP  مانند ASچند 

 می پردازد.چگونگی انجام فعالیت ھای آن 

و در  EGB، 20در  Administrative Distance -استکندترین روتینگ پروتکل کھ  – BGPبھ دلیل کند بودن    

IGP،  باAD 200  .نسبت بھ سایر مسیریاب ھا، استفاده از سایر مسیریاب ھا بھ صرفھ تر آن بھ دلیل عدد زیاد  است

  است، زیرا عدد پایین تر و نتیجتا سرعت باالتری دارند.

BGP     ھمانندIGP)Interior Gateway Protocols اطالعات توپولوژی خود را با روترھای دیگر در میان می (

کھ بل ،برای پیدا کردن بھترین مسیر استفاده نمی کند متریک از IGPرا پیدا کند، اما بر خالف  routeگذارد تا بھترین 

از بین چندین راه کھ  را ) کھ خاص این پروتکل است بھره می برد تا بتواند بھترین مسیرPA )Path Atrributesاز 

 را مخابره می کند. آن ھا بگذرد تمام  ASو زمانی کھ از یک  ختم می شود، یافتھ subnetبھ یک 

  

    



  :وجود دارد BGPبرای  یابینوع مسیر سھ   

  Single-homed  کھ تنھا یک راه خروجی ازAS  َ)Autonumous Systems،دارد ( 

  Dual-homed  کھ چند راه خروجی از یکAS می توان یکی را برای لینک اصلی و بقیھ را برای لینک  ،دارد

backup  در نظر گرفت و یاLoad Balancing بین آن ھا برقرار کرد، 

  در آخر  وMulti-homed ینکھ چند راه خروجی از چند AS  .استBGP  بیش تر از حالت ھایDual-

homed  وMulti-homed  نمی کند.استفاده 

BGP Message Types 

BGP Message Types :چھار مرحلھ دارد  

1- Open :با کانفیگ شدن BGP  پیغام ،Open جھت برقراری ارتباط و  . این پیغامارسال می شود بھ ھمسایھ اش

 است. Hold timeو  AS Num ،router RIDدادن اطالعات 

2- Update: BGP  دادن اطالعات بھroute  ،جدیدroute می پردازد. ھای مخفی و مشخصات ھر مسیر 

3- Keepalive: پیغام می دھند و در ثانیھ  60ھر پیش فرض روتر بھ صورت  ،برای پایداری ارتباط با ھمسایھ ھا

یا با  bgp timers [keepalive holdtimes]می توان با  ثانیھ صبر می کند. 180جواب نگرفتن تا صورت 

neighbor timers این تنظیمات را تغییر داد. برای ھر ھمسایھ بھ طور دستی 

4- Notification:  اگرBGP با دستی حذف شود ،Notification .بھ بقیھ ھمسایھ ھا اطالع می دھد  

متوجھ می  Keepalive طریقاگر مشکلی در روتینگ پیش بیاید کھ موجب ھمسایھ نشدن روترھا شود، از  توجھ:

  اطالع می دھد. Notificationدر غیر این صورت اگر ما بخواھیم دستی ھمسایگی را حذف کنیم با  ،شود

ھر کدام  Loopbackترفیس اینیک دیگر می فرستند. در صورتی کھ  را برایخود router-idروترھا در اول کار،  

  می فرستد.را  open پیغامروتر آن باالتر باشد، اول 

IBGP & EBGP  

IBGP     بھ روترھایی کھ در یکAS  باشند وEBGP یبھ روتر/روترھایی کھ با بقیھ روترھا AS ،می  دیگر ھستند

پورت  ھا را کانفیگ کنیم. ھمسایھ ھا با  Neighbourگویند. برای آن کھ یک روتر با بقیھ ھمسایھ شود، باید دستی 

TCP 179، آپدیت BGP توجھ داشتھ  ند.نمی ک ایمرحلھ  4سایگی شروع بھ پیغام ھای و در صورت ھم می فرستند

 TCPشدن نیست بلکھ از  neighborبودن دلیلی بر  same subnetبرخالف بقیھ روتینگ پروتکل ھا  BGPباشید 

  ) استفاده می کند. باید گفت تنھا روتینگ پروتکلی است کھ از پورت بھ عنوان ھمسایگی استفاده می کند.4(الیھ 

 NLRI دارد کھ بھ اصطالح این روتینگ پروتکل، Advertize prefix IPنیاز بھ  IGPدر عوض مشابھ    

)Network Layer Reachability Information.می گوید (  

بھ  BGPمی گویند، از  OSPF ،Link-stateو بھ  EIGRP ،Distance Vector Adavanceنکتھ ی دیگر بھ    

 است نام می برند. Distance vectorکھ شبیھ منطق  Path Vectorعنوان 



 

را  BGP routeھا بھترین مسیر می دھد و بعضی  route و Pathاطالعات  BGP PAھمان طور کھ می دانید، 

برای انتخاب بھترین مسیر  BGP AS-Pathنباشد، از  برای روتر مشخص BGP PAدھند، با این حال اگر  نشان می

 برای درک این مفھوم بھ شکل زیر نگاه کنید: بھ کار می برد.

 



1- Router I2 ،ASN 12  خود را بھ روتر درISP2 ASN2  ھستند باAS_PATH (12) .می فرستد 

 منتشر می کند. ISP1 ASN1 ،AS_PATH(12, 2)و  ISP3 ASN3، بھ ASN2روترھای  -2

 می فرستد. ISP ASN1 ،AS_PATH(12,2,3)بھ  I3-1روتر  -3

با  router I1و  ASN3بھ دستش رسیده است بھ  AS_PATH(12,2)کھ  router I3-1از آن طرف  -4

AS_PATH(12,2,1) .می فرستد 

و  AS_PATH(12,2)با  29/192.31.7.32دومسیر  ASN1حال بھ این توجھ کنید کھ روترھای 

AS_PATH(12,2,3)  پیشنھاد شده است. مطمئنا بھترین مسیر را بھ اوAS_PATH(12,2) .انتخاب می کند  

 I3-1 ،AS_PATHبھ  router I3-2است. مانند  route loop، جلوگیری از BGP AS_PATHدیگر  ویژگی

  ده می گیرد.نادی router I3-1خودش را ھم منتشر کند، 

  یک دیگر را می شناسند. EBGPو  iBGPبر ھمین اساس روترھا ھمسایھ ھای 

Next-hop Router  

Next-hop     روتی است کھ از ھمسایھ روترBGP  باIP ،آپدیت می فرستد. وقتی روتر  اینترفیس خودIBGP  آپدیتی

 IP Next-hopمی فرستد بدون آن کھ  ASدریافت می کند، ھمان را بھ روترھای ھمسایھ در ھمان  EBGPاز ھمسایھ 

 .را تغییر دھدآن 

 

 

قبلی  Next-hopھمان آپدیت اما  RtrCبھ  RtrBمی فرستد و  Next-hop 10.2.2.1با  RtrBبھ  RtrAطبق شکل    

  neighbor [ip address] next-hop-selfشکل از خود. برای رفع این م IPارسال می کند، نھ  10.2.2.1یعنی 

 استفاده می کنیم. IBGPبر روترھای 
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